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РПЦ Нова Топола, 26.04.2022. год.

ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
СРЕДСТВА ИНФОРМИСАЊА

ПРВИ ИЗВJЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НА ДАН 26. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

1. Метеоролошка ситуација: На висини и даље утицај периферије циклона са
сјевера Европе на наш регион. У приземљу слабо циклонално поље. Поподне и
увече у централном појасу и на сјеверу земље могућа пролазна киша, локално
пљускови са грмљавином. Због нестабилне временске ситуације систем
противградне заштите је преведен у стање приправности дана 26.04.2022. године
у временском периоду 17.00 – 21.00 часова.

2. Дозволе: Дозвола за квадрате ваздушног простора је тражена од
FIC (Центар летних информација) Бања Лука у периоду 17.36 – 19.24 часова.

3. Радарско праћење: Од 15 часова радарским системима пратимо облачност која
доноси кишу и пљускове у западном и југозападном дијелу полигона, иста се даље
премјешта према централним и источним дијеловима, те прелази преко Саве у
Хрватску. По интензитету, најјачи пљускови су генерисани изнад територије
Дервенте, Прњавора, Српца, Тузланског Кантона, Сребренице. Премјештајући се у
југозапдном струјању, облачне ћелије су након краћег временског интервала
слабиле или прелазиле преко Саве на сјевер. Методолошки критеријуми за
испаљивање ракета током дана нису задовољени, те дејства ракетама није било.
Од 21 час долази до општег слабљења облачности и наступа стабилизација.

4. Закључак: Пљусковите падавине, које смо током дана испратили, инициране су
таласањем периферије фронта сјеверозападно од Загреба и линије изнад источне
Србије и Бугарске. Камера на једној аутоматској противградној станици на терену
Српца регистровала је у пљуску краткотрајну суградицу. Остали процеси су давали
кишу и пљускове уз сијевање и грмљавину.
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